
Reseinformation till dig med 
dubbelt medborgarskap eller 
uppehållstillstånd i Sverige



Är du medborgare i två länder har du dubbelt 
medborgarskap. Den som blir svensk med-
borgare kan behålla sitt tidigare medborgar-
skap om lagen i det andra landet tillåter detta. 

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär 
hjälp, även om man också har ett annat med-
borgarskap. Trots detta kan det vara så att  
det svenska medborgarskapet inte erkänns 
av det andra medborgarskapslandet. Det kan 
leda till begränsningar när det gäller i vilken 
omfattning svenska myndigheter tillåts hjälpa 
en svensk medborgare i det andra medborgar-
skapslandet. I praktiken kan det bl.a. innebära 
att myndigheterna i det landet inte lämnar ut 
information till svenska myndigheter. Svenskar 
med dubbelt medborgarskap bör därför vara 
medvetna om att det i vissa fall kan vara svårt 
att få hjälp, om man hamnar i en nödsituation  
i sitt andra medborgarskapsland. 

När UD avråder från resa
UD kan avråda från resor när det allmänna  
säkerhetsläget påverkas på ett omfattande 
sätt på grund av till exempel sociala orolig- 
heter, våldsamheter, följderna av en natur- 
katastrof eller risk för allvarlig smittspridning. 
UD kan avråda från icke nödvändiga resor, 
vilket innebär turist- och besöksresor; från alla 
resor, vilket även inkluderar arbetsresor och 
alla andra resor. Det finns också situationer 
där UD avråder från alla resor och även upp- 
manar svenskar att lämna landet. En avrådan  
kan även innebära att UD/ambassaden har  

begränsade möjligheter att hjälpa på plats.
Normalt gäller inte en reseförsäkring om 

UD har utfärdat en avrådan från resor. Det 
kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett 
skydd om man beslutar sig för att resa till en 
plats, trots UD:s avrådan. Det är viktigt att 
kontrollera vad som ingår i en reseförsäkring 
och vilka villkor som gäller för den resa  
man bokat.

Om äktenskap och vårdnad av barn
Det är inte säkert att äktenskap ingångna i 
Sverige gäller i alla länder och omvänt. Inte 
heller en svensk skilsmässa eller ett svenskt 
vårdnadsavgörande gäller automatiskt över-
allt. Det är viktigt att kontrollera vad som  
gäller i det andra medborgarskapslandet.  
I vissa länder finns möjlighet för en förälder 
att belägga ett barn med utreseförbud. Det 
kan innebära att en annan förälder kanske 
inte kan resa ut ur landet med barnet, trots att 
föräldern har vårdnaden om barnet i Sverige.

Om militärtjänst
Många länder har obligatorisk militärtjänst.  
Om du är medborgare i ett land med obliga-
torisk militärtjänst kan du vara tvungen att 
fullgöra militärtjänst. Plikten kan gälla även om 
du är bosatt i ett annat land och har erhållit 
ytterligare ett medborgarskap. Du kan alltså  
bli inkallad, till exempel i samband med ett  
besök i ditt andra medborgarskapsland.

I vissa länder kan du riskera fängelsestraff  

Sverige tillåter sedan många år svenska medborgare att också ha  
andra medborgarskap. Alla svenska medborgare har rätt till konsulär  
hjälp på ett konsekvent och rättssäkert sätt i enlighet med gällande  
regler. Även om Sverige behandlar alla svenska medborgare utifrån  
samma regelverk kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad  
svenska myndigheter kan göra i det landet för att hjälpa till konsulärt.  
Utrikesdepartementet (UD) får ofta frågor om detta. Det här informations- 
materialet syftar till att svara på en del vanliga frågor. 



om det visar sig att du inte gjort din militär-
tjänst. Detta trots att du kanske inte känt till 
bestämmelsen eller har du passerat den  
övre åldersgränsen för militärtjänst. Har du 
dubbelt medborgarskap rekommenderar vi 
att du tar reda på vad som gäller hos myndig- 
heterna i ditt andra medborgarskapsland. 
  
Spelar det någon roll vilket pass jag 
reser med?
Om du reser med två pass kan gränspolis och 
tullmyndigheter genomföra extra kontroller. 
Du kanske saknar in- eller utresestämpel i 
ett av passen. Anledningen till att du reser 
med två pass kan också ifrågasättas. I en 
del länder kan det ena passet beslagtas och 
du kan riskera böter. Det kan till och med 
hända att du hindras lämna landet. Svenska 
myndigheter kan inte påverka andra länders 
bestämmelser om du nekas in- eller utresa, 
på samma sätt som Sverige inte tillåter andra 
länder att påverka svenska bestämmelser.  
Du kan alltid söka konsulär hjälp hos en 
svensk utlandsmyndighet, men om du reser 
in i ett land med ditt andra pass, bör du vara 
medveten om att  myndigheterna i landet kan 
hävda att Sverige inte har rätt att hjälpa dig 
om du hamnar i en nödsituation.  

Vad händer om jag tappar mitt pass 
för det andra  medborgarskapslandet?
Om du tappar ett annat pass än ditt svenska 
bör du vända dig till det utfärdande landets 
ambassad/konsulat för att ansöka om ett 
nytt. Om du tappar passet i det andra landet 
ansöker du om ett nytt hos det landets egna 
passmyndighet. 

Vad händer om jag tappar mitt  
uppehållstillståndskort (UT eller  
PUT-kort) utomlands?
Både pass och UT/PUT-kort är värdehandlingar 
som ska behandlas som sådana. Kontroll-
era noga vilket utgångsdatum ditt kort har 
innan du reser. Om du tappar ditt UT/PUT-
kort utomlands bör du anmäla detta till lokal 
polis. Därefter kan du kontakta närmaste 
svenska ambassad för att beställa ett nytt 
kort mot uppvisande av polisanmälan. Endast 
ambassader som arbetar med migrations-
frågor och har rätt utrustning kan ta emot en 
beställning om ett nytt UT/PUT-kort. För att få 
ett nytt UT/PUT-kort måste du kunna styrka 
din identitet. När du beställt ett nytt kort hos 
en ambassad kommer det förlorade kortet 
spärras. Det tar normalt flera veckor innan 
det nya kortet kommer till ambassaden och 
kan lämnas ut.

Om du befinner dig i ett land där Sverige 
inte har en ambassad, eller där ambassaden 
inte arbetar med migrationsfrågor eller sak-
nar utrustning för UT/PUT-kort, kan du istället 
vända dig till närmaste svenska ambassad 
som arbetar med migrationsfrågor, som då 
rådgör med Migrationsverket hur situationen 
bäst kan lösas.  

Det är viktigt att tänka på att svenska  
främlingspass och svenska resedokument  
kan vara försedda med begränsningar som  
utesluter resa till tidigare hemland. 

Vad händer om jag blir sjuk i ett  
annat medborgarskapsland?
Om du blir sjuk i ett annat medborgarskaps-
land hänvisas du i första hand till den allmän-
na sjukvården som det landet erbjuder sina 
medborgare. Personer med ett eller flera 
medborgarskap har dock alltid rätt att ansöka 
om konsulärt ekonomiskt bistånd. Tänk på 
att det är viktigt att ha en giltig reseförsäkring 
som täcker hela din resa och är giltig i landet/
regionen du ska resa till.  



Mer information
swedenabroad.se | regeringen.se/uds-reseinformation | facebook.com/udresklar
På www.regeringen.se/resklar finns denna information även på andra språk.

Kan jag få konsulärt ekonomiskt  
bistånd från Sverige om jag hamnar  
i en nödsituation i ett annat med- 
borgarskapsland?
Är du svensk medborgare med dubbelt 
medborgarskap och hamnar i en ekonomisk 
nödsituation i ditt andra medborgarskaps-
land som varken du eller dina anhöriga kan 
lösa, bör du i första hand kontakta de lokala 
myndigheterna, eftersom du befinner dig i 
ett land där du är medborgare. Om situatio-
nen ändå inte går att lösa kan du ansöka om 
konsulärt ekonomiskt bistånd vid en svensk 
utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat). 

Precis som för alla svenskar gäller att ett 
beviljat ekonomiskt bistånd alltid är ett lån 
som ska betalas tillbaka. Som huvudregel 
behöver du vara svensk medborgare och vara 
bosatt i Sverige för att ha rätt till biståndet. 
Vidare får den uppkomna nödsituationen  
inte vara självförvållad. Det betyder att du 
måste ha vidtagit rimliga försiktighetsåt- 
gärder före avresan från Sverige (till exempel  
ha en returbiljett, försäkring, pengar för  
uppehälle etc). Dessutom måste det också 
fastställas att situationen inte kan lösas på 
annat sätt, exempelvis genom att anhöriga  
eller andra svenska myndigheter kan bistå. 
Alla som beviljas ett lån måste betala tillbaka 
lånet samt en administrativ avgift. 

UD och ambassaderna kan hjälpa och ge 
stöd även till statslösa personer och flyktingar 
bosatta i Sverige som befinner sig i en nöd- 
situation i utlandet. Om du har permanent 
uppehållstillstånd och bor i Sverige kan du  
få konsulärt ekonomiskt bistånd om det finns 
särskilda skäl. 

Vad gäller vid ett frihetsberövande 
utomlands?
För den som grips av polis eller frihetsberö-
vas utomlands är det alltid lagen i det landet 
som gäller. Vid osäkerhet rekommenderas att 
på förhand söka information om resmålets 
lagar och regler. Svenska myndigheter kan 
inte påverka rättsprocessen i ett annat land, 
på samma sätt som Sverige inte tillåter andra 
länder att påverka våra rättsprocesser. Enligt 
Wienkonventionen om konsulära förbindelser 
ska du som frihetsberövad informeras om din 
rätt att få ditt lands ambassad underrättad 
om din situation. Om du vill kan ambassaden 
också begära tillstånd att besöka dig. UD kan 
också informera och hålla kontakt med dina 
anhöriga om du önskar detta. 

På vilket sätt kan UD hjälpa till om  
en person avlider utomlands?
Om en person avlider utomlands kan UD  
hjälpa till med att få fram information om  
händelsen från lokala myndigheter. Om det 
finns en försäkring  tar försäkringsbolaget 
vanligtvis hand om den praktiska hanteringen 
i samband med ett dödsfall. 

Saknas försäkring kan UD hjälpa anhöriga 
med råd vad gäller hemtransport av den  
avlidne eller avlidna, alternativt ge råd om  
lokal begravning på plats. UD eller ambassa-
den bekostar inte hemtransport till Sverige av 
urna eller kista vid dödsfall i utlandet. 

https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/dual-citizenship/

